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VI SER FRAM EMOT GOLFÅRET 2020

En välskött och gåvänlig golfbana - spelbar i alla väder.



Styrelsen vill att våra medlemmar och greenfeegäster ska uppleva 
att vi ständigt gör ansträngningar för att kontinuerligt utveckla vår 
fina golfbana.

Därför pågår just nu

- omfattande markarbeten på banan.
Ett imponerande arbete genomförs där stora ytor befrias från 
ljung och sly. Det är ingen överdrift att påstå stt man på många 
ställen direkt upplever en helt ny golfbana.

- flera arbeten som kommer förändra banans layout.
Enstaka träd fälls. Någon bunker läggs igen. En ny tee skapas. 
Vägar byggs om.

- det slutgiltiga arbetet med att färdigställa vår 30-50-metersbana.  
Teemattor läggs ut. Bunkarna fylls med sand.
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Tävlingskommittén

Utbildnings- och handicapkommittén 

Klubbhus- och fixarkommittén  

Sponsorkommittén

Kioskkommittén

E4-gruppen

Golfströmmen

Texten i detta nummer av Golfströmmen är skriven av mig, men 
bygger i sin helhet på beslut som är tagna av styrelsen.

i

Autogiro
Är du intresserad av att dela upp din årsavgift på  

10 månader, januari-oktober?

Blankett för ansökan om autogiro finns på hemsidan under 
medlem och autogiro. Fyll i den senast 15 januari och maila 

till kansliet på info@gotastromsgk.se så fixar vi resten.

Du som redan har autogiro behöver inte göra någonting,
det sköts automatiskt inför 2020.



90 % finns inom intervallet 7-10 poäng. 10 % svarade negativt på denna fråga, d.v.s. 6 poäng 
eller lägre. Siffran 10 % är dock bättre än förra året då motsvarande siffra var 13 %. 
Året dessförinnan var siffran 20 %. Fler och fler upplever alltså hur fin golfbana vi har tillgång till.

MEDLEMSENKÄTEN 2019:

En frågeställning i enkäten löd så här: 

Hur sannolikt är det att du rekommenderar Götaströms GK 
till vänner och bekanta?
 
På en 10-gradig skala fördelade sig svaren så här: Snittsiffra för övriga klubbar i distriktet:

BEDÖMNING AV BANAN I SIN HELHET 2017 2018 2019
Genomsnitt för 
andra klubbar i 
distriktet 2019

Genomsnittspoäng för åren 2017-2019 71 77 76 76

Utslagsplatserna är i bra skick 78 81 77 72

Fairways är i bra skick 75 77 78 77

Ruffen har en passande svårighetsgrad 75 75 72 75

Bunkrarna är i bra skick 71 69 72 67

Greenerna är jämna och bollen rullar ”som den ska” 60 81 80 77

Bunkrarna är lagom svåra - - 79 74

Greenernas hastighet är lagom 68 80 77 75

Greenerna är likvärdiga (samma hastighet och hårdhet) 73 81 81 75

Som helhet är banan fin och välskött 80 85 86 83

Banan är rolig att spela 68 76 77 86

Banans design och skötsel gör det lätt att hitta bollen 63 70 66 73

Klubben informerar bra om arbeten på banan 69 71 68 77

Avståndsmarkeringarna på banan är bra 75 76 75 76

Poäng 10-9 Poäng 8-7 Poäng 6-

53 % 37 % 10 %

Poäng 10-9 Poäng 8-7 Poäng 6-

59 % 28 % 12 %

Min kommentar om banan:

Först av allt är det viktigt att notera att bedömningen av banan i sin helhet ligger helt i nivå med 
genomsnittet för övriga klubbar i distriktet. Detta utesluter dock inte att det finns delar av banan 
som kan göras ännu bättre.

Ni som besvarade enkäten vet att det där gavs utrymme för att skriva egna kommentarer. Totalt 
skrevs ca 150 kommentarer. 25 % av dessa handlade om greenernas kondition under den tidiga 
delen av säsongen. 



T.o.m. 2017 använde vi av miljöskäl inga växtskyddsmedel på Götaströms GK.  Snömöglets 
härjningar i början på 2017 gjorde dock att vi blev tvungna att tänka om. Inför säsongen 2018 
och 2019 tvingades vi därför att använda växtskyddsmedel. Detta är förenat med både 
tillståndsgivning, utrustning, inspektioner och kostnader. Inspekterande myndigheter är 
kommunens Miljö- och Byggnadsnämnd och Arbetsmiljöverket. 

I detta sammanhang vill jag dessutom poängtera att vi förfogar över både kompetensen och de 
ekonomiska medel som behövs för användningen av växtskyddsmedel. Av miljöskäl kommer vi 
dock aldrig att överdriva användningen av dessa.

Det som ytterligare komplicerar växtligheten under tidig vår är väder och vind. Vi får inte 
glömma att vi bor i växtzon 5. Tre mil norr- eller söderut hamnar vi i växtzon 4. En avgörande 
faktor för växtligheten under tidig vår är värmen i marken. Det vet varje trädgårdsodlare.

Som oftast kan den totala personalresursen också vara av betydelse i sammanhanget. 
Liten personaltäthet leder alltid till snäva prioriteringar. Kanske finns det inför kommande 
golfsäsonger anledning att i än högre grad prioritera hanteringen av greenerna under tidig vår. 

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att informera om att styrelsen för en månad sedan 
fattade följande beslut om banförändringar framöver: 

Hål 14: 
Björken på fairway fälls, 
liksom ett par mindre 
björkar i skogskanten.

Hål 1:
Ytan till höger om green 
planas ut så gott det går 
efter det att ljung m.m. 
klippts ner.  
På sikt flyttas bunkern intill 
150-skylten närmare green.

Hål 8:
Tee flyttas fram ett 10-tal 
meter. I steg två anpassas 
greenens utformning.

Hål 12:
Björken ute på fairway 
fälls.

Hål 7:
Den mellersta tallen fälls. 

Hål 10:
Till höger om björken  
skapas ruff. Bunkern till  
vänster läggs igen. Där  
skapas istället fairway. En 
tall, som står ett stycke  
framför nuvarande bunker, 
fälls.

Hål 4:
Den yttersta björken fälls för 
att därigenom öppna upp 
mellan de två tallarna.



2017 2018 2019
Genomsnitt för 
andra klubbar i 
distriktet 2019

BEDÖMNING AV SERVICEN OCH UPPLEVELSEN I SIN HELHET 83 85 86 83

Det är rent och snyggt i klubbhuset 83 85 89 85

Receptionens öppettider passar mig 79 79 81 79

Utomhusmiljöerna (t.ex. terassområden) är bra 78 81 83 83

En plats jag gillar att komma till 83 88 86 88

Receptionspersonalen är vänlig och ger bra service 83 87 93 88

Toalett- och duschutrymmen är fräscha 81 80 83 80

Spelet flyter bra och det är generellt inte 
mycket väntetid på banan 86 80 88 82

Antalet lediga tider gör att det är lätt att 
komma ut på banan när man vill 94 84 95 84

Toalettfaciliteterna på banan är bra och fräscha 80 73 78 74

Vi vill tacka alla våra  
sponsorer

BT-steel, CSS städ, Edqvist IT, Ekets Uppåkra,  

GEJI Industri, GT svets, Grunditz Rör,

 Gärahovs Bygg, Handelsbanken, Happy Homes, 

ICA Lagahllen, ICA Supermarket Vaggeryd, 

Länsförsäkringar, PHL Fastigheter, PR-tryck, Sharp, 

Skilltryck, Stigab, Syntema, 

Tandvården Skillingehus, Thomas Kimmehed, 

Vaggeryds Chark, Vaggeryds Kommun,  VSBO, 

Vaggerydstorget, Wrent, WWSL, 

Åbergs Trafikskola

Osbäcks väg,  568 32 Skillingaryd Tel.: 0370-764 90  
E-post: info@gotastromsgk.se 

Hemsida:  www.gotastromsgk.se

Nya

GÖTASTRÖM

Nya Götaström

Osbäcksväg 4

568 32 Skillingaryd

www.gotastrom.se
Tfn:0370-766 70
Miranda: 076-015 17 32
Linda: 070-418 57 57

Vi har öppet alla dagar!

Vi erbjuder

LUNCHER

ALA CARTE

SMÖRGÅSAR

FIKA

CATERING MED UTKÖRNING

GOLPAKET MED 
ÖVERNATTNING OCH MIDDAG

RABATT FÖR GOLFARE



Min kommentar om service- och upplevelsenivån:

Den samlade bedömningen får ett så högt betyg som ”86”, vilket är en högre siffra än snittet för 
övriga golfbanor i distriktet. Detta är självfallet av största betydelse för att golfspelare ska vilja 
komma till oss. Alla ska känna sig välkomna till en i olika avseenden fräsch golfanläggning, där 
man alltid blir bemött på ett vänligt sätt.

Min kommentar om restaurangen:

Av förklarliga skäl blev omdömet negativt för vår restaurang, helt enkelt därför att vi ju inte har 
någon permanent restaurang. Över 25 % av kommentarerna handlade ändå om ”restaurangpro-
blematiken”. De flesta har dock uppfattat att vi utvecklat vår självservering på ett positivt sätt, 
varför omdömet totalt sett blev markant bättre än 2018.
Inför nästa säsong ska vi försöka få till stånd en omformulering av frågorna så att de blir 
relevanta för vår verklighet.

Under mina första fem år som ordförande var den stora frågan inför varje säsong hur vi skulle 
åstadkomma en verksamhet i restaurangen och vem som skulle kunna bli vår näste krögare. 
Inför den sjätte säsongen tog jag i stort sett min hand från frågan. Mitt motiv för detta var att jag 
inte längre kunde arbeta för en verksamhet som jag inte själv trodde på. Jag insåg det orimliga 
i att två intilliggande restauranger skulle konkurrera om samma begränsade kundunderlag. Efter 
fem år hade jag dessutom kommit till insikt om att golfspelarna aldrig var de mest köpvilliga i 
restaurangen.



Vill du med ha din reklam
i nästa nummer av Golfströmmen?

0370-76490
info@gotastromsgk.se



 
Det koncept vi nu arbetar efter utgår ifrån ett nära samarbete med Värdshuset. Under innevaran-
de säsong har detta samarbete intensifierats, mycket tack vare Miranda och Linda på Götaströms 
Värdshus och Tommy hos oss. Under den säsong som nu är slut har Värdshuset serverat mat i sam-
band med vissa tävlingar. Vi har dessutom skapat ett nära samarbete genom försäljning av golfpa-
ket, en betydande verksamhet både för oss och för Värdshuset. 

Vår självservering i restaurangen har tack vare Tommy utvecklats på ett positivt sätt. Tillsammans 
med kioskkommittén har vi också, som vanligt, bedrivit en mycket betydelsefull och uppskattad 
verksamhet i kiosken vid hål 10.

Det är detta koncept som, tycker jag, har förutsättningar för att vidareutvecklas på ett bra sätt. 
Det är dock beklagligt att en stor del av restaurangkökets utrustning inte kommer till användning i 
den utsträckning som det var tänkt.

Min kommentar om våra avgifter:

Överlag visar enkäten att våra medlemmar tycker att våra avgifter är väl balanserade utifrån vad 
man får ut av den. 

Varje år diskuterar styrelsen våra avgifter utifrån de kostnadsökningar som vi ser framför oss och 
som vi måste hantera. Varje år har vi exempelvis lönekostnader i storleksordningen två miljo-
ner, som självfallet ökar med 2-3 procent varje år.  Elkostnader, räntekostnader och den allmän-
na kostnadsökningen är självfallet också av betydelse. Ytterligare sju år framåt har vi dessutom 
amorteringskostnader i storleksordningen 250 000/år. Om vi skulle finansiera alla kostnader via 
medlemsavgifter och greenfeeavgifter skulle vi behöva höja dessa avgifter med minst 40 %. Istäl-
let finansierar vi verksamheten med intäkter via välvilliga sponsorer, reklamskyltar och en mängd 
ideella arbetsinsatser.
Jag skriver denna kommentar med förhoppningen om förståelse för att vi även i fortsättningen 
måste göra korrigeringar i våra avgifter för att balansera våra kostnader.



 
Positiva synpunkter hämtade från enkäten:

Det är positivt att notera att våra medlemmar tycks uppskatta de förbättringar som vi gjort på rang-
en och de bättre träningsmöjligheterna som vi har kunnat erbjuda via vårt nya övningsområde och 
via Calle Wissinger. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Calle. 
Tack vare ett närma samarbete med Hooks GK har vi under säsongen tillgång till en shop, som upp-
skattas av många. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Hooks GK.

Negativa synpunkter hämtade från enkäten:

Flera av de som skrivit kommentarer ondgör sig över hur dåliga golfspelare är att laga nedslagsmär-
ken på greenerna och att lägga tillbaka grästorvor på fairway. Vi är nog många som håller med om 
detta, men vad bör vi göra för att alla ska bli mer rädda om vår bana?

Positiva förslag hämtade från enkäten:

• ”Klubbkvällar med lite kulaktiviteter på nya övningsområdet med lite gott att äta i samband 
med detta”

• ”Vinterträning inomhus”
• ”En kvällstävling varje vecka – 9 hål – öppen för alla”
• ”Fler partävlingar – scramble”

Övriga tänkvärda enkätresultat:

 - 57 % spelar golf en eller flera gånger per vecka
 - 35 % spelar golf en 1-2 gånger i månaden
 -   8 % av våra medlemmar spelar golf mindre än en gång per månad



Varje år slutar ca 10 % av golfspelarna i Sverige att spela golf. Samtidigt tillkommer lika många nya 
golfspelare. Vår klubb är inget undantag från denna ”regel”. Vi har minst lika många som lämnar 
och kommer.

 - 45 % av dessa slutade därför att man tyckte att man utnyttjade sitt medlemskap 
  för dåligt
 - 30 % bytte till annan klubb, ibland p.g.a. flyttning till annan ort
 - 10 % slutade för att man saknade en spelkompis
 - 15 % angav andra orsaker

Nya medlemmar i klubben under året svarade så här på frågan varför de valde just Götaströms GK
 - 60 % angav läget i förhållande till hemmet/arbetet som orsak
 - 40 % angav att det berodde på att man har familj/vänner/bekanta/kollegor som är  
  med i klubben

Vår marknadsföring:
Tillsammans med Goran Dzalto, som är medlem i vår klubb och dessutom knuten till företaget 
Softhouse, har vi under de två senaste åren utvecklat våra digitala aktiviteter, med fokusering på 
vår hemsida. Framöver är våra planer att intensifiera vår marknadsföring än mer i den digitala 
världen. Utgångspunkten för denna marknadsföring är den broschyr i A5-format som togs fram i 
våras. Något beslut om, hur och när denna intensifierade marknadsföring ska genomföras har 
styrelsen ännu inte fattat beslut om. 



Vår hemsida:

Vår hemsida har uppmärksammats av Golfbladet, som bedömt alla hemsidor för landets 450 gol-
fklubbar. Vi hamnade på plats 47! Tillsammans med Växjö GK var vi de enda två klubbarna i Små-
land som hamnade på ”Top-50-listan”

Vi fick detta omdöme:
”Ambitiös och lyckad hemsida med mycket bra information. Bra samarbeten mellan kommun och 
golfklubb”

Du kan läsa mer om detta på denna adress:

www.issuu.com/golfbladet/docs/gb_7_19 

Årets golftävling:

Vi hade i år förmånen att arrangera finalspelet i Golfköpingsmästaren. Trots att inte vädret var det 
bästa blev finaltävlingen hos oss en stor succé. Vi fick i år både börja och slutföra årets 
tävling. Det började mycket bra hos oss med 687 starter under den första veckan. De höga 
deltagarsiffrorna fortsatte sedan på de övriga sju golfklubbarna. Totalt genomfördes 6 200 
starter, vilket med råge överträffade målsättningen 5 000 starter. I storleksordning är detta 
förmodligen Sveriges största golftävling.



HÄR SYNS DITT FÖRETAG:

Varje dygn passerar 14 000 fordon förbi Götaströms GK på E4:an. 

Vill Ditt företag bli synligt i detta skyltfönster mot omvärlden? 

Kontakta i så fall Götaströms GK – tel 0370-76490

Osbäcks väg, 568 32 Skillingaryd

Tel.: 0370-764 90

E-post: info@gotastromsgk.se

www.gotastromsgk.se


